
 

 

APSTIPRINU: 

               Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja  
               ____________________________K.Elksnīte 

   Kandavā, 2017.gada 1.novembrī 

P AS ĀK U M U  P L Ā N S  
2017. gada novembris 

 
PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

30 31 1 2 3 4 5 

Datorgrafikas neklātienes darbu konkurss “Manai Latvijai 99!” 

Neklātienes radošo darbu konkurss “Klusie, tumšie vakari” 

 Biedrības “Latvijas 

mazpulki” 

organizēta diskusija 

“Sava novada 

saimnieki” 

plkst.15.00  

Kandavas novada 

domē 

 Vides interešu 

izglītības pedagogu 

metodisko izstrādņu 

skate „Nāc ārā!” 

VISC,  Strūgu iela 4, 

Rīga 

   

6 7 8 9 10 11 12 

Datorgrafikas izstāde “Manai Latvijai 99!” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Neklātienes radošo darbu konkurss “Klusie, tumšie vakari” 

  Latvijas Pašvaldību 

Savienības 

organizēta 

Starptautiska 

konference karjeras 

izglītībā  

“Kad? Kur? Kā?” 

Jūrmalas kultūras 

centrs 
 

Kandavas novada 

Izglītības iestāžu 

vadītāju pieredzes 

apmaiņas brauciens 

uz Rēzeknes novadu. 

Izbraukšana plkst.7.00 

no Izglītības pārvaldes 

Latvijas Pašvaldību 

Savienības 

organizēta 

Starptautiska 

konference karjeras 

izglītībā  

“Kad? Kur? Kā?” 

Jūrmalas kultūras 

centrs 
 

Seminārs 

pašvaldību 

pedagoģiski 

medicīnisko 

komisiju vadītājiem 
plkst. 9.00 Rīgā, 

Kronvalda bulvārī 1 

Studentu 

korporāciju lekcija – 

reklāma 10.-

12.klasēm. 

Plkst 10:50 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 
 

Profesionālās 

pilnveides un 

pieredzes apmaiņas 

seminārs nometņu 

organizētājiem, 

vadītājiem un 

pedagogiem 

Rīgā, Rīgas 

sanatorijas 

internātpamatskolā, 

Brīvības gatvē 384a. 
 

Lāčplēša diena 

 
 

Profesionālās 

pilnveides un pieredzes 

apmaiņas seminārs 

nometņu 

organizētājiem, 

vadītājiem un 

pedagogiem 
Rīgā, Rīgas sanatorijas 

internātpamatskolā, 

Brīvības gatvē 384a. 

Profesionālās 

pilnveides un 

pieredzes apmaiņas 

seminārs nometņu 

organizētājiem, 

vadītājiem un 

pedagogiem 

Rīgā, Rīgas 

sanatorijas 

internātpamatskolā, 

Brīvības gatvē 384a. 



 

 

Karjeras attīstības 

atbalsta pasākums 

“Saskarsme karjerā” 

Kandavas 

internātvidusskolā 
 

Mārtiņdienas 

svinības 

(tradīcijas, spēles, 

zupa uz ugunskura) 

plkst.15:00 

Kandavas jauniešu 

centrā “Nagla” 
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Datorgrafikas izstāde “Manai Latvijai 99!” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Neklātienes radošo darbu konkurss “Klusie, tumšie vakari” 

17:00 

Izbraukuma 

pasākums  

Zantes jauniešiem 

Zantes kultūras nams 

(Jauniešu centrs 

Nagla – mobils 

jaunatnes darbs) 

 Kandavas novada 8.-

9.klašu skolēnu   

konkursa  

„Cildens mans 

novadiņš”  

plkst. 13:00 

Kandavas 

internātvidusskolas 

svinību zālē 

Pedagoģiski 

medicīniskās 

komisijas sēde  
plkst. 14:00  

Izglītības pārvaldes  

1. stāvā JC “Nagla” 

telpās 

Praktiskā tematiskā 

nodarbība 

“Latvijas dzimšanas 

dienas kūka!” 

plkst.13:00 

Kandavas jauniešu 

centrā “Nagla” 

Latvijas Republikas 

Proklamēšanas 

gadadiena 
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Datorgrafikas izstāde “Manai Latvijai 99!” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Neklātienes radošo darbu konkurss “Klusie, tumšie vakari” 

  Seminārs -  lekcija 

Kandavas novada 

skolotājiem plkst. 

13.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā. Lektore 

Karine Oganisjana 

‘’Starpdisciplinārās 

mācības aktuālo 

kompetenču 

veicināšanai.” 
 

17:00 

Izbraukuma 

Karjeras attīstības 

atbalsta pasākums 

“Tehniski radošā 

darbnīca -  palīgs 

ceļā uz veiksmīgu 

karjeru” 

Kandavas 

internātvidusskolā 
 

17:00 

Izbraukuma 

pasākums  

Vānes jauniešiem 

Vānes kultūras nams 

15:30 

Izbraukuma 

pasākums  

Cēres jauniešiem 

Cēres bibliotēka 

(Jauniešu centrs Nagla 

– mobils jaunatnes 

darbs) 

  



 

 

pasākums  

Zemītes jauniešiem 

Zemītes kultūras nams 

(Jauniešu centrs Nagla 

– mobils jaunatnes 

darbs) 

(Jauniešu centrs Nagla 

– mobils jaunatnes 

darbs) 

27 28 29 30 1 2 3 

Izstāde “Klusie, tumšie vakari” Kandavas novada Izglītības pārvalde 

  

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldes 

speciālistu vizīte 

Zemītes pamatskolā 

plkst.11.00 
 

Profesionālās 

kompetences 

pilnveides kursi zēnu 

koru diriģentiem un 

vokālo ansambļu 

vadītājiem 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 
 

Karjeras attīstības 

atbalsta pasākums 

“Iniciācija karjeras 

izvēlē” 

Kandavas Kārļa 

Mīlenbaha vidusskolā 
 

18:00 

Izbraukuma 

pasākums  

Matkules jauniešiem 

Matkules kultūras 

nams 

(Jauniešu centrs Nagla 

– mobils jaunatnes 

darbs) 

Kandavas novada 

9.-12.kl.bioloģijas 

olimpiāde tiešsaistes 

režīmā Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā plkst.10. 

Skolēni uz olimpiādi 

ierodas plkst.9.30. 
 

Profesionālās 

kompetences 

pilnveides kursi zēnu 

koru diriģentiem un 

vokālo ansambļu 

vadītājiem 
VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

 

Kandavas novada 

Skolēnu parlaments 

13:00 

Kandavas jauniešu 

centrā “Nagla” 

Angļu valodas 

olimpiāde 10.-12.kl. - 

novada posms 

 

 

Informācija:  
Informāciju par pedagogu tālākizglītības piedāvājumu VISC mājas lapā - http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/info.shtml 

Informācija par plānotajiem mācību priekšmetu MA vadītāju semināriem VISC mājas lapā- http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari/ 

Informācija par jauniešu centra Nagla plānotajām aktivitātēm katrā mēnesī pieejama šeit - http://jcnagla.lv/menesu_plani 

http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/info.shtml
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari/
http://jcnagla.lv/menesu_plani

